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Metroko 
3. linea:
Argi baino 
itzal gehiago

EZAUGARRIAK

Irekiera 2017ko apirilaren 8a
Nork ustiatuta Eusko Trenbideak
Martxan dabilen geltoki kopurua 7
Azken luzapena Linearen irekiera
Hurrengo luzapenak ?
Luzera guztira 5,885 km

Bilboko metroaren 3. linea Ku-
kullagako geltokian hasi eta 
Matikoko geltokian bukatzen 
da, eta bidetik Etxebarri eta Bil-
bo iparraldeko auzo garaiak 
erdialdearekin lotzen ditu. Eus-
ko Trenbideak eragileak ustia-
tzen du eta 2017ko apirilaren 
8an ireki zen. Metro lineak ja-
rraipena du Matikotik Lezama-
ko geltokiraino, Euskotrenen 
Txorierriko linea metro sarean 
integratzen baita. Hala, metro 
maiztasuna lortzeko Kukulla-
ga eta Matiko arteko bidaiak 
egiten dituzten unitateez gain, 
Kukullaga eta Lezama arteko 
ibilbideak egiten dituzten tre-
nak ere ibiltzen dira trenbide 
honetan.

Gerora, trenbidea Bilboko ai-
reportuarekin lotuko da, eta 
baliteke Basauriko Sarratuko 
geltokia eraikitzearekin batera 
linea geltoki honetaraino luza-
tzea.

Trenbidea hainbat zatitan ba-
natzen da; alde batetik, Kuku-
llaga eta Matiko arteko metro 
linea; beste alde batetik, Ar-
txandako Tunel Berriak tren bi-
tartez Matiko eta Olako gelto-
kiak lotuz; bestalde, Txorierriko 
trenbidea Ola eta Lezama ar-
tean; eta azkenik,Sondika eta 
Aireportuaren arteko trenbide 
lotura.

Geltokia

Igogailua

Kokapen
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Metro 3.linea martxan jarri bezain pronto, herritarren iritzia jakiteko inkesta txiki bat egin dugu. Alde 
batetik,  Etxebarriko euskaltegiko ikasle batzuei; beste aldetik, Arkupeko tabernaren jabeari; eta azke-
nik, TAOko langile bati.

Galderak:

1) Metroko 3.linea erabiltzen duzu? Zenbat aldiz?
2) Pozik zaude zerbitzu honekin?
3) “Lanzadera” erabiltzen duzu? Gaur egun jende gutxiagok erabiltzen du ?
4) Uste duzu “lanzadera” zerbitzua murriztu edo kendu beharko luketela?

, Paula Gonzalez:
1) Bai, Otxarkoagara joaten banaiz.
2) Bai.
3) Berdina.
4) Ez, jarraitu behar da.

, Carmen Diaz:
1) Bai, normalean bi aldiz astean zehar edo asteburuetan Bilbora joateko.
2) Bai.
3) Bai, ez jende berberak.
4) Ez, berdin jarraitu behar da.

, Marian Ortiz:
1) Bai, normalean bi aldiz astean zehar Otxarkoagara joateko.
2) Bai, asko.
3) Ez, berdin jarraitu behar da.
4) Ez, berdin jarraitu behar da.

, Natalia Oña:
1) Metroko 3. linea ez dut erabiltzen.
2) Bai, pozik nago eskaintza honekin.
3) Lanzadera zerbitzua noizbehinka erabiltzen dut. Uste dut ez luketela zerbitzu hau kendu edo 

murriztu beharko; zerbitzu ona da herritarrentzat.

, Andrea Velazquez:
1) Ez dut erabiltzen ez metroko 3.linea ez lanzadera zerbitzua.

, Roberto Arias:
1) Metroko 3. linea erabiltzen dut. Egia esan, gutxi erabiltzen dut. Asteburuetan baino ez.
2) Bai, pozik nago zerbitzu horrekin, beste aukera bat delako.
3) Lanzadera zerbitzua ez dut erabiltzen, baina, nabaritzen da azken boladan jende gutxiagok 

erabiltzen duela.
4) Amaitzeko ez dut uste beharrezkoa denik lanzadera zerbitzua kendu edo murriztea Otxarkoa-

gara joaten banaiz.

HERRITARREI GALDEZKA:
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 Astelehen-Ostegun Ostiral  Larunbata Igandea
  eta jai bezperak
 Lunes-Jueves Viernes Sábados Domingos
  y vísperas festivo

06:00 - 07:00  7,5’ 7,5’ 10’ 15’

07:00 - 23:00 7,5’ 7,5’ 10’ 10’

23:00 - 02:00 ---- 15’ 15’ ----

02:00 - 06:00 ----   ---- ** 15’ ----

**Ekainetik irailera: 15’ I De junio a septiembre: 15’

L3: Kukullaga-MatikoMetro sistema / Sistema metro
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OSTALARIEN IRITZIA

, Aitor Varela   (Arkupe tabernaren jabea):
Metroko 3. linea zerbitzua abian jarri bezain pronto, ostalaritzak asko nabaritu du, batez ere, 
asteburuetan. Horren ondorioz, bezeroen kopurua dezente murriztu da.Bestalde,kontuan 
izan behar dugu herria ez dela hain erakargarria, adibidez arropa erosteko orduan jendeak 
beste leku batzuetara joan behar du, bertan dendarik ez dugulako.
Gauza parekoa gertatu zen hasieran Basauriko lanzaderarekin ,eta gerora, TAO zerbitzua 
martxan jartzea erabaki zutenean. 

TAO ZERBITZUKO LANGILEAREN IRITZIA

Metroko 3. linea zerbitzua martxan jarri zenetik, goiko auzokoek gutxitan  erabiltzen dute TAO 
zerbitzua. Ondorioz, metroko 1. eta 2. linea geltokiaren ondoan, batzuetan, aparkaleku libre 
nahikoak daude autoa uzteko. Gauzak horrela, baliteke TAO zerbitzua etorkizunean kolokan 
egotea.

Ple
ntz

ia

Urdu
liz

So
pe

la
La

rra
ba

ste
rra

Bera
ng

o

Bide
za

ba
l

Algo
rta

Aibo
a

Neg
uri

Gob
ela

Aree
ta

La
miak

o

Lei
oa

Astr
ab

ud
ua

Era
nd

io

Lu
txa

na

Mati
ko

Urib
arr

i

Zu
rba

ran
ba

rri

Txu
rdi

na
ga

Otxa
rko

ag
a

Kuk
ull

ag
a

Ka
bie

zes

Sa
ntu

rtz
i

Pe
ño

ta

Po
rtu

ga
let

e

Aba
txo

lo
Se

sta
o

Urbi
na

ga

Bag
atz

a

Bara
ka

ldo
Ans

io

Guru
tze

ta

Cruc
es

Sa
n I

na
zio

Sa
rri

ko

Deu
sto

Sa
n M

am
és

Ind
au

txu

Moy
ua

Aba
nd

o

Za
zp

ika
lea

k

Casc
o V

iej
o
Sa

ntu
txu

Basa
rra

te

Bolu
eta

Etx
eb

arr
i

Ariz

Basa
uri

L1

L1

L2
L2

L3

Za
zp

ika
lea

k

Casc
o V

iej
o

94 425 40 25
94 425 40 40

Bezeroen Arreta I Atención a Clientes:   
Galdutako gauzak I Objetos Perdidos:  www.metrobilbao.eus

22:45
23:37
02:07
04:37

00:00
02:00
04:00

22:40
23:20
00:30
02:30
04:30

22:45 23:00
23:25
01:00
03:00
05:00

23:40
01:30
03:30
05:30

22:46
00:16
02:46
05:16

22:56
00:46
03:16
05:46

23:06
01:16
03:46
06:17

23:16
01:46
04:16

23:46
02:16
04:46

22:49
23:29
01:31
03:31
05:31

22:59
00:01
02:01
04:01
05:57

23:09
00:31
02:31
04:31

23:19
01:01
03:01
05:01

22:55
00:07
02:37
05:07

23:05
00:37
03:07
05:39

23:15
01:07
03:37
06:04

23:25
01:37
04:07

06:00

23:05

Kabiezes Kabiezes

Sopelaraino I Destino Sopela*

 Astelehen-Ostegun Ostiral  Larunbata Igandea
  eta jai bezperak
 Lunes-Jueves Viernes Sábados Domingos
  y vísperas festivo

06:00 - 07:00  7,5’ 7,5’ 10’ 15’

07:00 - 23:00 7,5’ 7,5’ 10’ 10’

23:00 - 02:00 ---- 15’ 15’ ----

02:00 - 06:00 ----   ---- ** 15’ ----

**Ekainetik irailera: 15’ I De junio a septiembre: 15’

L3: Kukullaga-MatikoMetro sistema / Sistema metro



6

Demagun igogailuan zaudela. 
Demagun bi solairuren artean 
gelditzen dela. Zer egingo ze-
nuke? Larrialdi-txirrina jo, ez-
ta? Bada, orain demagun go-
rra zarela eta bakarrik zaudela 
igogailuan. Zer egingo zenu-
ke? Txirrina jotzeak ez lizuke 
asko lagunduko.

Irudi lezake oso muturrekoa 
dela adibide hau, baina gorren 
egunerokoan ohikoak dira ho-
rrelako egoerak. Denok haus-
nartu beharko genuke gorren 
inguruan. Eta denok saiatu 
beharko genuke haien egoe-
ran jartzen edota haien hizkun-
tza ulertzen.

Izan ere, horixe da artikulu ho-
nen xedea, gorrek darabilten 
zeinu-hizkuntzari buruz zertxo-
bait jakitea. 

Zaila da zenbakitan jartzea gu-
re inguruan dauden gorren 
kopuruak, baina haietako as-
ko hainbat elkartetan antola-
tuta daude. Etxebarriko gorrek 
ez dute udaleko gizarte zerbi-
tzuan zerbitzu berezirik, baina 
badute eskura, besteak beste, 
Basauriko Gorren Elkartea eta 
Bilboko Basarrate auzoan zei-

nu-hizkuntza irakasten duen 
Eskumintza akademia. Eus-
kaltegiko ikasle batek bi urte 
daramatza bertan ikasten, eta 
berak azaldu dizkigu zeinu-hiz-
kuntzaren inguruko xehetasun 
eta berezitasunak.

Pedro Ponce de Leon, 16. 
mendean, abadian zuten isil-
tazun legea sahiesteko, kei-
nuz komunikatzen ziren; ume 
gor bati keinuak irakatziz, be-
re kabuz komunikatzeko gai 
zirela konturatu zen. Esku bi-
ko alfabetua ezarri zuen bai-
na, denboraren poderioz, gaur 
egunera iritzi den seinu alfabe-
toa 1771n hezarri zuen Charles 

Michel de l’Épéek; handik au-
rrera, hizkuntza guztiak bezala, 
aldatuz joan da. Gendeak hus-
te duenaren kontra, seinu hiz-
kuntza ez da unibertsala: lekuz 
leku aldatzen da.

Beste uste zabaldu batek mi-
moaren keinuekin lotzen du 
zeinu-hizkuntza, baina ez da 
horrela. Beste kode batzuk da-

E S K U E N

Eskuen 
mintzoa

Charles-Michel de l’Épée
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M I N T Z O A

rabiltza. Esku biko hizkuntza 
denez, bi eskuak erabiltzen 
dira: esku bat beti da nagu-
sia (ezkertientzat ezkerra eta 
eskuinentzat eskuinekoa) eta 
bestea laguntzailea. Ez dugu 
ahaztu behar aurpegiak ere 
bere lana egiten duela eta oso 
garrantzitsua dela komunika-
zioa gauzatzeko. Aurpegi osoa 
diogu, eta ez ahoa soilik. Area-
go, ahoak askotan laguntzen 
die eskuei, baina ez beti hitzak 
ahoskatuz. Gorreria mota asko 
daude (jaiotzetikoa, istripu edo 
gaixotasunen ondoriozkoak 
eta abar), eta guztiek ez dituzte 
soinuzko hizkuntzak ulertzen, 
edota ezpainak irakurtzen.

Hizkuntza arautua da eta, gai-
nontzekoak bezala, baditu gai-
tasun-ziurtagiri homologatuak. 
Baina ikasketa akademikotik 
kanpo baditugu eskura zen-
bait baliabide. Teknologia be-
rriak ekarpen oso handia egin 
diote zeinu-hizkuntzari. Adibi-
dez, interneten Euskal Gorrak 
elkartearen zeinu.tv kanalean 
bideo-albisteak aurki ditzake-
gu zeinu-hizkuntzan. Hizkuntza 
bera ikasteko hamaika baliabi-
de daude on-line. Telefonoeta-
ko azken berrikuntzek komuni-

kaziorako aukera hobeak eka-
rri dituzte (whastappa, bideo
-deiak…).

Aipatu dugun bezala, ugariak 
dira gorrek egunez egun gain-
ditu behar dituzten oztopoak, 
azken batean, komunikatzen 
dakiten kodea gehienok ez du-
gu ikasi eta ez dugu ulertzen. 
Esaterako, gutxi dira zeinu-hiz-
kuntza dakiten medikuak, edo-
ta administrazioko langileak, 
edota, urrunera joan gabe, 
dendariak. Horrez gain, institu-
zioen aldetik, gutxitan kontra-
tatzen dituzte interpreteak, eta 
gehienetan modu eta egoera 
sinbolikoetan, ez eguneroko 
egoera arruntetan.

Hori dela-eta, guk uste dugu 
ezinbestekoa dela guztiok gu-
txieneko edo oinarrizko zeinu 
batzuk ikastea, edozein unetan 
suerta dakigukeelako lagun-
tzeko beharra. Guk ekin dio-
gu jada ikasteari, eta lehenen-
go pausua izan da Etxebarriko 
Euskaltegiaren zeinua asma-
tzea. Irudian ikusten duzuen 
bezala, bi eskuekin egiten da, 
esku bakoitzaren hatz erakus-
leak eta erdikoak tartekatuz.
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Uraren garbigailua 
Apirilaren 7an Sestaora abiatu ginen Etxebarri-
ko euskaltegiko hainbat ikasle eta irakasle. Ses-
taon Galindo izeneko hondakin uren araztegia 
dago, eta ur zikinaren tratamendua ikustera 
joan ginen. Galindo izena du, izan ere, Galin-
do ibaia pasatzen da handik. Araztegi honetan 
egindako uraren tratamenduarekin ibaien, itsa-
sadarraren eta hondartzen egoera ekologiko 
egokia errekuperatzea lortu da. 20 hektareako 
azalera du 1000 milioi euro baino gehiago ba-
lio izan duen gune honek; gainera, guztira, 165 
kilometroko kolektoreak dauzka, ura jasotzeko 
erabiltzen direnak. Egunero 350.000 metro kubi-
ko ur tratatzen dira, Bizkaiko milioi bat biztanle 
ingururen beharrak asetzeko. 

Baina...zein da ura tratatzeko prozesua?

Galindon ura arazteko zenbait gune daude, 9 
hain zuzen ere. Gune bakoitzean prozedura bat 
egiten da.

1- Helduera lana eta ponpategi nagusia
     Ur zikinak instalaziora heltzen dira, eta hor, ele-
mentu handiak ( makilak, harriak edo plastikoak) 
kentzen dira 10 ponpatatik igarota.

2- Aurretratamendua
    3 milimetroko bost baheren bidez iragazki 
mehea egiten da. Ondoren, desondarketa deri-
tzon metodoarekin harea eta koipea banatzen 
dira.

3- Lehen mailako dekantazioa
    9 dekantagailuren bidez suspentsioan dau-
den solidoak kentzen dira. Gainera, harea kendu 
zaion ura beste dekantagailu batzuetara joaten 
da sedimentazioa ez egiteko. Dekantagailuen 
hondoan dauden solidoek oinarrizko lohia osa-
tzen dute.

4- Tratamendu biologikoa
     Etapa honetan materia organikoa eta amonia-
koa kentzen dira lohi aktiboen bidez. Erreaktore 
biologikoetara pasatzen da ura, eta hemen, bak-
terioek haien lana egite dute bi 
elementu horiek degradatzeko.

5- Bigarren mailako dekantazioa
    Hemen ur garbia eta lohi biologikoa banatzen 
dira. Garbi dagoen ura Ballonti ibaira isurtzen 
dute, eta hondoan geratzen den lohia erreaktore 
biologikoetatik pasazten dute berriro.

6- Lohien tratamendua
     Lehen mailako lohia eta lohi biologikoa nahas-
ten dira eta ura kentzen diote sei iragazkitik pa-
satuta.

7- Lohien balorizazioa
     Lohiari ura kendu eta gero, hiru labetan erre-
tzen dute. Konbustio gasekin energia elektrikoa 
ekoizten dute, eta errautsarekin zementua egiten 
dute.

8- Hirugarren mailako tratamendua
    Uraren parte txiki batekin beste prozesu bat egi-
ten da garbitzeko. Kalitate handiagoko ur araztua 
lortzen da, eta besteak beste makinak hozteko 
edo garbitzeko balio du.

9- Irteerako obra
   Garbi dagoen ura ibaira isurtzen dute.



Euskaltegia- Zirkuko partai-
dea zara?
Maistra- Ez, ni Hezkuntzako 
Ministerioaren funtzionarioa 
naiz. Zirkuei Ministerioak jar-
tzen die irakaslea baldintza 
batzuk betetzen badituzte: kla-
seak emateko lekua, irakaslea 
bizitzeko lekua, etab. Kasu ho-
rietan, irakasle bat bidaltzen 
dute klaseak ematera eta or-
denagailu bat ere uzten diete, 
Internet duena.

Zirkuan lan egiten duten 
irakasle asko daude?
Ez, bakarrik hamasei irakas-
le gara penintsula osoan. Eta, 
gehienez, bi urte eman ahal di-
tugu zirku berean. Bi urte pa-
sa eta gero, beste zirku batera 
joan behar dugu.

Nolakoa da umeek ikasten 
duteneko lekua?
Umeen ikasgela roulot batean 
dago. Ikasgelara sartuta, ez-
kerretara, nire mahaia, orde-
nagailuarekin eta inprimagai-
luarekin, arbela eta umeen ko-
muna daude. Nire mahaiaren 
alboan beste mahai bat dago, 
Haur Hezkuntzako umeentzat. 
Eskuinetara, lehen eta biga-
rren hezkuntzarako mahaiak 
daude. Mahai horien alboan 
beste mahai bat dago orde-
nagailu batekin, Internetekin, 
umeek erabiltzeko. Ikasgela-
ko leku askotan marrazkiak eta 
argazkiak aurkitu ditzakegu. 
Sabaian, adibidez, errepide bat 
dago marraztuta, egon diren 
herrietako argazkiak dituena. 
Leku horiei buruzko informa-
zioa bilatzen dute eta aprobe-
txatzen dute irteerak egiteko.

Zer ikasten dute umeek?
Badira bederatzi ume. Bi, Haur 
Hezkuntzan daude; hiru, Lehen 
hezkuntzan; eta lau, Bigarren 
Hezkuntzan.

Zaila izango zaizu, orduan, 
klasea ematea.
Ba, ez! Denak egunero ikasgai 
berarekin hasten dira. Ume na-

Holiday Zirkua Bekosolon

Egun hauetan Holiday zir-
kua dugu gure artean. Gaine-
ra, Euskaltegitik hurbil, Beko-
solo Parkean bertan egon di-
ra bizitzen zirkuaren langileak. 
Gauzak horrela, pentsatu dugu 
zuei, irakurleoi, gustatuko litzai-
zuekeela zirkuaren berri izatea. 
Hori dela eta, animatu gara zir-
kuko partaideak zeuden tokira 
hurbiltzera. Han bertan, neska 
batekin topatu gara, eta, ezetz 
asmatu nor zen! Nor eta zirku-
ko maistra! Inoiz pentsatu du-
zue nolakoa izango den zirku-
ko umeen heziketa? Ba, guk 
aukera izan dugu maistrare-
kin hitz egiteko eta haren es-
perientziari buruz jakiteko. Ho-
na hemen zirkoaren maistrari 
egin diogun elkarrizketa.



gusiek azaldu behar dute ika-
si dutena. Ba, txikiei azaltzen 
diete. Nik klase partikularrak 
ematen dizkiot bakoitzari. Ge-
ro, atsedenaldiaren ondoren 
proiektuak egiten dituzte elka-
rrekin (natur zientziakoak, gi-
zarte zientziakoak, ingelese-
koak, plastikakoak…).

Nola kontrolatzen du Mi-
nisterioak umeen heziketa?
Urtean bitan inspektoreak bisi-
ta egiten digu. Lehen Hezkun-
tzako azterketak nik prestatzen 
ditut. Bigarren Hezkuntzakoak, 
ordea, Ministeriotik bidaltzen 
dizkidate, eta gero Madrile-
ra bidali behar ditut han zu-
zentzeko. Hamabost egunean 
behin, nire ikasleek lanak en-
tregatu behar dituzte, ikasgai 

bakoitzekoak. Hau guztia on 
line plataforma baten bitartez, 
CIDEAD izenekoa, egiten du-
gu. Plataforma hau ere eliteko 
kirolariek eta musikariek, adibi-
dez, erabiltzen dute.

Nola hasi zen zirkua?
Badira 20 urte baino gehiago 
hasi zela. Familiako enpresa 
da, fundatzailea hasi zen eta 
gero beren seme-alabek jarrai-
tu zuten.

Asko bidaiatzen du zirkuak?
Dena negoziatuta dago udale-
kin. Ekainetik irailera feria han-
dietan ibiltzen gara eta beste 
hilabeteetan herrietan eta au-
zoetan. Leku askotan egon ga-
ra aurten. Adibidez, Gabone-
tan Gaztela eta Leonen egon 
ginen. Aste honetan Errioxara, 
Harora,  joango gara. Aurreko 
asteetan Bilbo inguruko herri 
askotan ibili gara: Barakaldon, 
Getxon, Sestaon... 

Nolakoa da zirkua barrutik? 
Hemen hainbat familia bizi di-
ra. Gehienak Espainiakoak di-
ra, baina herrialde batzueta-
koak ere bai, adibidez, italia-
rrak, bulgariarrak, errumania-
rrak... Familia mistoak ere ba-
dira, adibidez, familia batean 
senarra italiarra da eta emaz-
tea errumaniarra. Dena dela, 
denek dakite oso ondo gazte-
laniaz. 

Zenbat pertsonak egiten 
dute lan zirkuan?
Orain zirku honetan badaude, 
nolabait esanda, bi plantilla. 
Bata txikia, laburragoa, den-
boraldi baxurako. Denboraldi 
horretan zirkuko familia batzuk 
beste zirku batzuetara joaten 
dira. Denboraldi altura denean, 
udan, lan handiagoa dugunez,  

kanpora joan diren familiak gu-
re zirkura itzultzen dira eta kar-
pa handiena erabiltzen dugu.

Zein da zirkuko jendearen 
eguneroko bizitza?
Oso langileak dira. Ordu asko 
entrenatzen dute, normalean 
arratsalde guztietan, hiru ordu 
edo,  eta jaia duten arratsal-
deetan ere denbora ematen 
dute entrenatzen.

Eta zirkuko umeen bizitza?
Adin guztietako umeak bizi dira 
hemen. Goizetan klasera joa-
ten dira, goizeko bederatzieta-
tik ordu bietara. Elkarrekin ego-
ten dira eskola gisa erabiltzen 
den roulotean. Gero, arratsal-
dean denak karpara joaten di-
ra: ume nagusiak entrenatzera 
eta txikiak jolastera.

Nola moldatzen dira umeak 
elkarrekin?
Ondo. Egia esan, umeek ho-
geita lau orduak pasatzen di-
tuzte elkarrekin, baina ondo 
moldatzen dira. Eta nahiz eta 
adin desberdinekoak izan, 
atsedenaldian denak elkarre-
kin jolasten dira.

Eta non jolasten dira?
Ba, normalean karpara joaten 
dira. Karpa lan egiteko, entre-
natzeko eta jolasteko lekua da. 
Han zirkuko adin guztietako 
pertsonak ikus ditzakegu: hel-
duak trapezioan, ume nagu-
siak malabareak egiten eta txi-
kiak jolasten.

Zirku honetan ez dago ani-
maliarik.
Egia esan, jendeak askotan es-
katzen ditu animaliak, umeek 
bereziki. Baina kontua da udal 
gehienetan debekatzen ari de-
la zirkuan animaliak erabiltzea. 

10



Gauzak horrela, zirkukoak bes-
te ikuskizun batzuk egiten ari 
dira, jendea beste mota bate-
ko ikuskizunetara ohitu behar 
da eta.

Arriskutsua da artisten la-
na? Badago medikurik he-
men?
Ez, ez dago medikurik. Bai-
na zirkuak segurtasun neurri 
guztiak jartzen ditu, eta zerbait 
gertatuz gero, berehala deitzen 
dio anbulantziari. Gainera, Eus-
kal Herrian zenbait udalek fun-
tzioa dagoenean ere exijitzen 
dute anbulantzia bat zirkuan 
egotea. 

Zirkua gainbehera doa?
Honetan beste negozio ba-
tzuetan bezala gertatzen da. 
Badira bolada hobeak eta txa-
rragoak. Baina, oro har zirkuak 
aisialdia betetzea helburua 
duenez, jende asko etortzen 
da. 

Zein da arrakastaren giltza?
Hainbat faktorek daukate ho-
rretan garrantzia: Autonomi er-
kidegoa, zirkua, eguraldia..

Barkatu, ez dakit ondo uler-
tu dudan! Eguraldia esan 
duzu?
Bai, ondo entzun duzu. Euskal 
Herrian jende asko etortzen da 
euria egiten duenean, eta he-
men askotan egiten du euria. 
Pentsa, eguraldi txarra egiten 
du, umeak etxean aspertuta 
edo borrokan. Gauzak horrela, 
familia asko etortzen da hona. 
Izan ere, hemen denetik dago: 
pailazoak, trapezistak, oreka-
riak eta,  gainera, karpak kale-
fakzioa dauka. Ez da, ez, plan 
txarra umeentzat -eta gura-
soentzat ere ez- hemen arra-
tsaldea pasatzea. 

Heldu gehienok zirkuei bu-
ruzko filmak ikusi ditugu. 
Filmetan agertzen diren be-
zalakoak dira zirkuak? 
Ez. Horiek aspaldiko kontuak 
dira. Hemengo artistak, bai, el-
kartzen dira, beren numeroak 
lantzeko, propaganda egiteko, 
muntatzeko eta funtzioa egi-
teko. Baina, bestela, indepen-
denteak dira. Bakoitza bere 
trailerrean bizi da, nahi duena 
jaten du, bere bizitza du. 

Nolakoa izan da lehenengo 
funtzioa?
Oso arrakastatsua. Jende as-
ko hurbildu da karpara eta oso 
pozik atera da.

Bukatzeko, zer esango ze-
nieke gure irakurleei?
Ba, zera! Animatu nahi ditut zir-
kura etortzera. Ez dira damu-
tuko, primeran pasatuko dute 
eta!
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HEGOAK
ASTINDUZ
Tximeleta azala duten per-
tsonei laguntzeko elkartea.

Jose Luis Rufo Etxebarri-

ko auzokideak ondo bai-

no hobeto ezagutzen du 

gaixotasuna. Hori dela 

eta, Hegoak Astinduz el-

kartea sortu zuen. Bera-

rekin hitz egin dugu ho-

rren gainean gehiago ja-

kiteko.

ZER DA HEGOAK 
ASTINDUZ?

Hegoak Astinduz izenpean 
erronka kirol-solidarioa da-
go. Horren helburua Epider-
miosis bullosa, edo tximeleta 
azala gaixotasuna aditzera 
ematea da. Pertsona gu-
txik izan arren, kronikoa eta 
sendaezina da, eta ezauga-
rri nagusia azalaren haus-
kortasuna da. Zauriak eta 
babak erraz sortzen dira 
edozein marruskadurare-
kin, eta , batzuetan,  berez 
ere sor daitezke. Maila des-
berdinak badaude ere, ka-
su larrienetan gaixoak egu-
nerokoa aurrera eramateko 

zailtasunak izaten ditu.

NOIZ ETA NOLA 
BURURATU ZITZAIZUN 
HEGOAK ASTINDUZ 
SORTZEA?

Duela 3 urte hasi zen dena. 
Lagun batzuek, Botxik, Me-
rinok, Ugaitzek eta laurok 

asteburuetan mendi laster-
ketak egiten genituen. Den-
bora neraman gaixotasuna 
nola ezagutarazi ahal nuen, 
eta taldekideei elkartea sor-
tzea proposatu nienean, 
guztiei primeran iruditu zi-
tzaien. Zergatik ez aprobe-
txatu egiten genituen laster-
ketak gaixotasunaren berri 

www.facebook.com/hegoak.astinduz/
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www.facebook.com/hegoak.astinduz/

emateko? Horrela, kamise-
tak egin genituen, eta gal-
detzen zuen jendeari azal-
tzen genion Hegoak Astin-
duz nondik zetorren eta zer 
zen.

ZEIN EKINTZA MOTA 
EGITEN DITUZUE ETA 
ZEIN DA XEDEA?

Ekintza nagusia mendi las-
terketetan parte hartzea da. 
Horrela, eta gure materiala 
salduz, dirua lortzen dugu, 
gaixotasuna jendeari hur-
biltzen diogu eta gizartea 
kontzientziatzen da.

ZENBAT ZARETE 
TALDEAN ETA NOLA 
BANATZEN DUZUE 
LANA?

Taldean hamahiru garen 
arren, beti egoten da jende 
gehiago laguntzeko prest. 
Lana banatzea zaila bada 
ere, guztiok lana, familia …
daukagulako, azkenean 

egin behar den guztia au-
rrera ateratzen dugu.

NOLA LORTZEN DUZUE 
DIRUA ETA ZERTARAKO 
ERABILTZEN DUZUE?

Kamisetak eta buffak egin 
eta saldu ditugu. Lasterketa 
batera joaten garenean, an-
tolatzaileei baimena eska-
tzen diegu gure karpa mon-
tatzeko eta bertan materiala 
saltzen dugu. Horretaz gain, 
hainbat jendek laguntzen 
digu Jon eta Iker Fernandez 
boxealariek kasu. Lortzen 
dugun dirua Debrara doa. 
Debra da estatu mailan da-
goen elkartea.

LAGUNDU NAHI 
BADUGU, NOLA EGIN 
DEZAKEGU?

Debra elkarteak 
duen webgunean                               
(www.pieldemariposa.es) 
dirua emateaz gain, bertan 
saltzen diren produktuak 
ere eros daitezke, baina ez 
ahaztu,  gaixotasuna eza-
gutzea laguntzea bezain in-
portantea da.
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Elkarteguneak 2014ko otsailearen 14an 
ireki zituen ateak. Bekosolo parkean 
dago, liburutegiaren atzean, duela 10 
urte behin-behineko haurtzaindegia 
egon zen moduluetan.

Hor, Etxebarriko elkarte batzuk elkart-
zen dira, eta noizean behin ikastaroak 
egiten dira.

Elkartegunean 12 gela daude, eta 
haien izenak Etxebarriko auzoenak 
dira: Kukullaga, San Esteban, Lezama-
Legizamon, Barrondo... Gela bakoitz-
ean ekintza desberdinak egiten dira: 
adibidez, San Antonio eta San Esteban 
gelak bilerak egiteko erabiltzen dira, 
Kukullaga gela lan egiteko, Ibarben-
goa gela bulegoa da, Uribarri gela su-
kaldea da, Amezola gelan pantaila eta 
proiektorea daude.

Elkartegunea udalak kudeatzen du. 
Kultura Sailak interneten   egutegi bat 
dauka gelak edo veste guneak orduka 
erreserbatu ahal izateko. Momentu 
berezi batzuetan gune osoa ere erre-
serbatu daiteke, adibidez kurtsoaren 
amaieran bazkari bat egiteko.

Garbiketa udaleko langile batek egiten 
du, eta argia eta ura ere udalak ordain-
tzen ditu.

Etxebarrin bildu ahal izateko lekua. 
Informazio gehiago nahi izanez 
gero, udalarekin kontaktuan jarri.

A2ko eguerdiko taldea.

Hauek dira bertan biltzen diren elkarteak:

•	 ACPE-EMPE: Etxebarriko merkatarien 
elkartea.

•	 AFEP: Ikasketa eta formakuntza 
polizialaren gaineko elkartea.

•	 Argipean click: argazkigintzaren iguruko 
elkartea.

•	 Basahuntzak: mendiko bizikleta gustuko 
dutentzat.

•	 Gibelurdin: elkarte mikologikoa.

•	 Kartin Etxebarri.

•	 Munduan blai: kooperazioa eta garapen 
laguntzako ellartea.

•	 Inurtxi: emakumeen elkarte kulturala.

•	 Berbalpiko: euskaraz hitz egiteko biltzen 
dira.

•	 Arpela.

•	 Zaletxu umeak.

•	 Osalatek: hiritarren osasunerako elkartea.

•	 Bekosolo parkea dantza elkartea.

•	 Donestebe  abesbatza.

•	 Rekosound.

ELKARTEAK          ELKARTZEN
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EUSKARARI 
ZERBITZATZEKO
Gero eta arreta bereziagoa 
egiten diote Euskal Herriko 
udalek euskarari, horretara-
ko propio sortutako udal-a-
talaren bidez, Euskara Zer-
bitzuen bidez. Etxebarrik 
aspaldi du zerbitzu hau, 
Cime eraikinaren bigarren 
solairuan, euskararen eta 
Etxebarriko euskaldunen 
zerbitzuan. Bertako ardura-
dunaren Agurtzane Emal-
diri egin diogu elkarrizketa 
bere lanaz eta Etxebarrin 
euskarak duen egoeraz hitz 
egiteko.

ZEBARRI: Zergatik egiten 
duzu lan Euskara Zerbi-
tzuan?

A g u r t z a n e 
Emaldi: Alde 
batet ik  b iz i -
tzak Etxebarri-
ra ekarri nin-
duen, hasiera 
batean Etxe-

barriko Euskaltegian irakasle 
eta geroago udaletxean Eus-
kara Zerbitzuan. Bestetik Eus-
kara sustatzearen izpiritua nire 
inguruneak ekarri dit: familia, 
lagunak, ikasketak...Beti pen-
tsatu izan dut hizkuntza gutxitu 
honi indarra emateko lan egi-
tea (euskararen alde) helburu 
ederra dela.

Nola heldu zara lanpostu 
horretara?
1996tik 2001era Etxebarriko 
Euskaltegian aritu nintzen ira-
kasle lanetan. Aurretik beste 
lan batzuk egin nituen, Hezi-
keta Berezian batez ere. Eus-
kalduntze munduan gustuko 
izan dudan arren , esparrua 

zabaltzeko beharra ikusi nuen 
eta 2005ean Udalak Euskara 
Teknikari lanpostua atera zue-
nean , lanposturako probak 
prestatzen aritu izan nintzen 
hilabeteetan zehar eta 2006an 
lanpostua atera nuen. Geroztik 
Euskara Teknikari lanpostua 
betetzen dut, gaur egun Hez-
kuntza eta Euskara Teknikari 
lana egiten dut. Euskara Zerbi-
tzua bi langilek osatzen dugu.

Zein da zure helburua lan 
horretan?
Nire helburua Etxebarri gero 
eta herri euskaldunagoa iza-
tea da bai kalera begira bai 
udaltxeko zerbitzuei begira. 
Etxebarri asko aldatu da azken 
urteotan eta honek esan nahi 
du gure helburua daukagun 
herritar profilari egokitu behar 
diogula. 

Nola ikusten duzu euskara-
ren egoera Etxebarrin?
Bidea luzea egin dugu eta 
Euskara bide onean doa Etxe-
barrin: Biztanleen ezagutzak 
gora egin du, UDAL zerbi-
tzuetan euskararen presentzia 
gero eta handiagoa da; hala 
ere, herritarren erabilera ez da 
oraingoz guk nahi genukeena, 

arazo orokorra da eta Etxeba-
rrin ere bizi dugu arazo hau. 
Horregatik Udaletik tresna 
praktikoak eta erakargarriak 
eskaini behar dizkiegu herrita-
rrei euskaraz dakitenek erabili 
dezaten eta ez dakitenek ika-
si eta euskarara hurbildu dai-
tezen .
Familian, irakaskuntzan, eus-
kalduntzean, aisialdian,kiro-
lean,udalean eta abarretan...
Nire ustez hainbat ekintza an-
tolatzen dugu Euskara Arlotik 
eta Arlo soziokulturaletik eus-
kara bultzatzeko. Horretara-
ko urtero Kudeketa Plan bat 
onartzen dugu udalean, ho-
rrek zehazten ditu antolatuko 
ditugun ekintzak esparru des-
berdinetan. Urteko kudeaketa 
Plan hau 2014-2017 urte bitar-
tean garatzen ari garen ESEP 
planaren baitan dago.
http://www.etxebarri.net/eu-ES

Zer gehiago egin daiteke?
Gauza asko egin daiteke, egi-
ten dena baino gehiago, baina 
horretarako baliabide gehiago 
behar da: ekonomikoak lehe-
nik eta behin. Bestetik herri-
tarrak motibatu eta inplikatu 
behar dira gehiago, baina he-
rritarren inplikazioa lortzea ba-
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tzuetan ez da hain erraza, hala 
ere, ekimen batzuetan argi eta 
garbi parte hartzea oso ona 
izan ohi da, adibidez aurten 
20.KORRIKAN Etxebarritar as-
ko eta asko mugitu izan dira 
eta horrek erakusten du bada-
goela euskararen alde egiteko 
gogoa.

Zein da euskararen garran-
tzia zure egunerokotasu-
nean?
Neure bizitza pertsonalean 
euskarak leku zabala betetzen 
du, baina oso argi dut gure gi-
zartea gero eta mutikulturala-
goa dela eta ez dugula euska-
raren mundura mugatu behar. 
Beraz, argi izan behar dugu 
non bizi garen eta horrek zer 
suposatzen duen, hau da eus-
karaz eta gazteleraz egitea 
normaltasunez ikusita egon 
beharko litzatekeela edonon, 
baina hortaz gain munduko 
beste hainbat hizkuntza ere in-
guruan dauzkagu eta euskal-

dunon lana da pertsona hauei 
guztiei azaltzea eta adieraztea 
hemen bizitzeak baduela be-
rezitasun bat, euskararen pre-
sentziaz ohartu behar ditugu 
herritarrak eta euskarara hur-
biltzera gonbidatu.
Azken batean , euskara eta 
euskal kultura ez ezagutzeak 
mundu oso bat ez ezagutzea 
dakar.

Konparaketa egin dezakezu 
euskararen egoeraren in-
guruan Etxebarrin eta bes-
te herrietan?
Etxebarriren datuak hauek di-
ra: 2011ko ikerketa kontuan 
izanik , Bilboko eta inguruko 
15-34 urte bitarteko biztan-
leen %73 euskalduna da edo 
euskara  ulertzeko gaitasuna 
du.  1981ean 15-34 urte bitar-
teko biztanleen %21 zen eus-
kalduna edo ia euskalduna, 
beraz, aurrerapena oso han-
dia izan da alde horretatik. 
Datu hauek hizkuntza gaita-

suna adierazten dute. Euska-
raren erabilerari dagokionez 
datuak kezkagarriagoak dira, 
izan ere, Etxebarrin eta Bilbo 
aldean 2011n jasotako datuen 
arabera, kaleko erabilera %3 
eta %6a bitartekoa izan daite-
ke, adinaren arabera. 

Beraz badugu lan ederra egi-
teko oraindik erabilerari da-
gokionez. Horretarako Udalak 
zenbait aukera on ematen di-
tu: Umeentzako euskarazko 
zerbitzu publikoak euskaraz ( 
ludotekak, gazte gunea, uda-
lekuak…) , gazte zein helduen-
tzako doako programak( Ber-
balapiko…), Familientzako tai-
lerrak ( Familian euskaraz jo-
lasten eta Ku Ku tailerrak…), 
Etxebarriko Euskaltegian ma-
trikulatzeagatik abantaila han-
diak ematen ditugu…honek 
guztiak erabilera bultzatzen 
duela uste dugu.

Institutuko ikasleen taldea

ARLO SOZIOKULTURALA Euskara Zerbitzua
Egetiaga Uribarri 1A, 2. · 48450 Etxebarri    94 426 70 05    euskarazerbitzua@etxebarri.net
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UDAN EUSKARA 
     PRAKTIKATZEKO
        AHOLKUAK

Denok dakigunez, hizkuntza bat ikasteko, 
zenbat eta ordu gehiago eman, arinago 
ikasten dugu hizkuntza hori.

Euskaltegikook ikasturte osoan zehar eus-
karaz mintzatzen gara, alabaina, gehienok 
uda heltzen denean ez dugu jakingo zer 
egin hitz egiten jarraitzeko.

TRINKOA EGITEA

Ikastaro trinkoek helburu argia 
daukate: ikasleari euskara ahalik eta 
lasterren ikasten laguntzea. Horrela 
ekainetik irailera hilabetero goizez 
bost orduko ikastaroak daude, gaine-
ra, diru gutxigatik.  

Bilboko Ulibarri euskaltegia maila 
guztiak egin ditzakegu (C2 izan ezik). 
Oraintxe matrikulak irekita daude. 

Anima zaitez!

1
2BARNETEGIRA JOATEA

Hautu izugarria da klaseak 
egiteaz gain beste aktibitate ba-
tzuk egin ahal ditugulako. Adibidez, 
mendira, azokara zein tabernaz 
taberna joan gaitezke. Hau da ikas-
teko modua!. Hala ere egunen ba-
tean eramateko aukera dugu eta 
umeentzako eredu galanta da.

Ikastaro hauek 12 eguneko iraupe-
na izaten dute (asteburuak ere lekti-
boak dira). Arantzazun daude ingu-
ru euskaldun batean eta lo egiteko 
gera gaitezke edo gauean etxera 
itzul gaitezke. Eman izena lehenbai-
lehen!

ZER AUKERA DAUDE?

www.ulibarri.eus

bulegoa@ulibarri.eus

944 162 472
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Zer egin umeekin 
udako oporretan
Uda gainean dugu eta, klaseak amaitzen dire-
nez, askotan gurasook ez dakigu zer egin gure 
umeekin. Arazo handiak izaten ditugu haurren 
aisialdia betetzeko. ZEBARRIk aukera batzuk 
eman nahi dizkizue, ea zer moduzkoak irudi-
tzen zaizkizuen:

Etxebarrin, aurreko urte guztietan bezala, txi-
kientzako udalekuak izango ditugu. Uztaileko 
hilean izango dira, bi txandatan. Informazio 
osoa www.etxebarri.eus gunean aurkituko du-
zue. Animatu eta hurbildu! Aukera ona da lan 
egiten dugunontzat!

Umer ik  nagusie-
nentzat ere aukerak 
daude, ez baikara 
haietaz ahazten. 14 
urte baino gehiago 
dituztenek Mugari-
rren kanpamentura 
joateko aukera du-

te, beste gazteekin batera disfrutatzeko. Mu-
garrikoengana jotzeko www.mugarritalka.eus 
bisitatu ahal duzu.

Bukatzeko, gure us-
tez, gaur egun he-
men euskara gero 
eta beharrezkoa-
goa da, bai bizitzan, 
bai lan egiteko, eta 
abar. Horrenbestez, 
ideia ona iruditzen 
zaigu asteburuetan 
euskarazko ekintzat 
egitea, familia osoa-
rekin, euskararen 
historia eta kultura 

ezagutzea. Asko dira horrelako ekintzak, baina 
guk bat aipatuko dizuegu: “Sagardoa eta txo-
txa, familiartean” izeneko egitasmoa.Euskal sa-
gardotegien mundua eta horien ingurunea iku-
si ahal da Petritegi Sagardotegian, Gipuzkoako 
Astigarraga herrian: baserria eta sagarrondoak 
bisitatu ahal dira sagarraren tratamendua ikus 
daiteke. Hori guztia, modu atsegin eta diberti-
garrian. 

Ez dira aukera bakarrak, baina hauek galantak 
dira, ezta?

UDALEKUAK
Etxebarriko 2005-2012 urte bitartean 

jaiotako umeentzako eskaintza 2017

UDALEKU 
TXIKIAK

UDALEKUAK

UDALEKU 
TARRASTA

HAUR 
UDALEKUAK

UDALEKU 
TALKA+ INFO: ARLO SOZIOKULTURALA

Egetiaga Uribarri 1A (2. Solairua)
944 267 005 / gazteria@etxebarri.net

Nombre y apellidos del niños/a:  .........................................................................................................................

Fecha nacimiento:  .................................. Tutor:  ......................................................................................................

Teléfono:  ....................................................... Email:  ......................................................................................................

Observaciones:  ................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

INSCRIPCIONES

UDALEKUAK
(nacidos/as en 2007-2008-2009-2010)
Modalidad elegida

  TODO EL DÍA CON COMEDOR 
(9:00-16:30)

  SOLO MAÑANA SIN COMEDOR 
(10:00-13:45)

Servicio previo de acogida (solo para 
opción de mañana). 9:00 - 10:00

 SI           NO

MENu ESpECIAL COMEDOR 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

UDALEKU TXIKIA
(nacidos/as en 2011-2012)

  KuLTuR ETXEA

 Ludoteka METAKAL

  TXANDA 1  
26 Junio - 7 Julio

  TXANDA 2 
10-21 Julio 

En caso de plazas libres 
quiero las dos txandas

 SI           NO 

UDALEKUAK TARRASTA
(nacidos/as en 2006-2005)
Servicio previo de acogida 
9:00-10:00

 SI           NO

COMEDOR
(13:00-15:00)

 BAI           EZ

MENu ESpECIAL COMEDOR 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

UDALEKUAK
UDALEKU 
TARRASTA

Dirigido a niños/as nacidos en 
2007-2008-2009-2010
Fechas: 3 - 21 de julio
Espacio: CEIP Kukullaga HLHI
Dos opciones: 
-  Día completo:

9:00 - 13:00 / 15:00 - 16:30 
(comedor: 13:00 - 15:00).
precio 130€

-  Mañana:
10:00 - 13:45. precio 50€ 
Opción servicio previo de 
acogida (9:00 - 10:00).

precio adicional 10€

Dirigido a niños/as nacidos en 
2006-2005
Fechas: 3 - 21 de julio
Espacio: Tarrasta
Horario: 10:00 - 13:30
*excepto salidas: 10:00 - 16:30    
precio: 70 €
•  Opción servicio previo de 

acogida (9:00 - 10:00).  
precio adicional 10€

•  Opción comedor: 13:30 - 15:00 
precio adicional: 60€

Inscripciones: 20 al 24 de marzo
Telf.: 944 043 469

UDALEKU TXIKIAK
Dirigido a niños/as nacidos en 2011-2012
Horario: 9:00-13:30
(horario flexible de entrada de 9:00-9:30)
precio: 60€/txanda
1º txanda: 26 de junio - 7 de julio
2ª txanda: 10 julio - 21 julio

HAUR 
UDALEKUAK

Nacidos/as 2011, 2012, 2013 y 2014
Fechas: 26 de junio - 28 de julio

+ información:
udalekuak@harribide.org

UDALEKU TALKA

Nacidos/as en 2004-2003
Fechas: 5 - 21 de julio
+ Información:  TALKA 

Gaztegunea
Telf.:  944 499 744 

944 261 861

Dispongo de carnet familia numerosa (se podrá optar a una bonificación de hasta el 33%, 
tomando como base la renta familiar estandarizada. Necesario presentar documentación)

Espacios:  Kultur Etxea 
Metakal

Del 20 al 24 de marzo:

•  ludotecas  
(17:00 a 19:00)

•  www.etxebarri.net 
gazteria@etxebarri.net 
944267005

Estas actividades (Haur 
udalekuak y udaleku 

Talka) no las organiza el 
servicio de Juventud

Petritegi Bidea 
20115 Astigarraga 

Gipuzkoa
Tel. 943 457 188

943 472 208

Udako jaiak
Urte osoan zehar festak ospatzen ditugu, 
hain zuzen, uda heltzen denean.  Udan he-
rriko eta auzoko festak ospatzen ditugu dis-
frutatzeko eta ondo pasatzeko  ezagunekin. 
Gainera, gure herriko festak bereziak dira 
gure kulturarekin lortuta daude eta. Beraz, 
kaleak beteta daude bisitariez eta bertakoez, 
bestalde, parte hartzen duten ospakizune-
tan, gure gastronomian, herri kiroletan, he-
rriko janarietan, dantzetan, kontzertuetan, su 
artifizialetan eta konpartsetan.
Garrantsitsuenak dira:

aste nagusia:

Abuztuaren hemere-
tzian izaten da, Mari-
jaia ikusteko Arriaga 
Antzoki balkoitik. Ma-
rijaia diseinatu zuena 
margolari bat da. Jai 
-giroak bederatzi egun irauten ditut. 
Aste Nagusian inauguratzen txupinera eta 
pregonero egin dute, txupin jaurti. Gainera, 
jaiak kaleetan egiten dira, hots, enparantze-
tan, kaleetan eta antzokietan.  Jende Kalee-
tan ondo pasatzen du  kanpoan kontzertuak, 
antzerkiak eta konpartsak ikusten. 

lekeitio 
antzar eguna

Irailaren bostean izaten 
da. San Antolin jaieta-
ko egun garrantzitsue-
na da eta portuan egi-
ten den antzara jokoa 
da. 

madalenaREN jaia:

Uztailaren ogeita bian 
izaten da. Jai hauek 
hasi  zen eztabaida 
batengatik, Bermeo, 
Mundaka  eta Elan-
txobe Izaro Irla nahi 
zuten. Lasterketa bat 
egin zuten eta iraba-
ziko zutenek Izaro Irla 
hori lortuko zuten. Nadik aurrera, egun ho-
rrek bere jaiak ospatzen dute. 
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OPORRETAN BIDAIATZEA
NON ETA NOLA AURREZTU?

Udako oporretan ondo pasatzeaz gain, saiatu 
behar dugu gehiegi ez gastatzen. ZEBARRIk lagundu nahi dizue ahalegin 
horretan aholku hauen bidez:

Trenez bidaiatzea

Garraio bat familian bidaiatzeko merkea 
eta erosoa trena da. Familientzat deskon-
tuak daude eta bidaiatzen baduzu sasoi-
tik kanpo hobea da. Aukeratzen baduzu 
kamarote edo ohe-bagoia han bertan lo 
egin ahal duzu eta hotel-gaua aurreztuko 
duzu. Gainera, janaria eraman dezakezu.

Hegaz bidaiatzea

Agian, garestiagoa da bidaiatzeko baina argi 
dago askarragoa dela bidaia-luzea egiteko, bes-
tela, inposiblea izango litzateke. Txartela merkeak 
erosketako bilatu behar duzu, interneten orri asko 
daude, eta beharrezkoa da konparatzea.

Beste trikimailu bat da asteartean eta ostegunean 
bidaiatzea merkeagoa delako asteburuan baino.

Kotxez bidaiatzea

Urbil bidaiatzeko kotxez hobea da erosoa 
delak, bai fardeletarako bai askatasuna-
tarako emetan dizun, nahi baduzu janaria 
eraman dezakezu eta zeran aurreztu. 

Gasolina-gordailua betetzeko hobea da 
autobideetatik kanpo merkeagoa baita.
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AHOLKUAK OSTATU HARTZEKO

AUTOKARABANA

Eskarmentu hau oso dibertigarria izan 
daiteke eta modu bikaina mugitzeko. 
Etxea eta autoa elkarrekin eramaten 
dituzu, apartamento bezala, janaria 
prestatu dezakezu eta aurreztu. 

Autokarabanarekin kanpinetan lo 
egin dezakezu edo aparkaleku bere-
zian autokarabanetarako.

APARTAMENTUA

Aukera hau oso ona da, batez ere, egun 
asko bidaiatzeko oso erosoa da ez baditu-
zu ordutegiak izan nahi. Zuk janaria egin 
dezakezu eta horixe garratzitsua da ume 
txikiak badauzkazu.

Enpresa batzuk daude apartamentuak alo-
katzeko eta aukera ona ere da.

HOTELA

Hiriko hotelak hondatzako hote-
lak baino merkeagoak dira, hau 
da, urrun badaude merkeagoak 
izango dira eta besteak hain onak 
izango dira.

Interneten orri asko dago hotelak 
bilatzeko eta oso praktikak dira fa-
milian merke bidaiatzeko.
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OPORREN 
GURPILEAN

Aurreko artikuluan aipatu du-
gun bezala, modu askotara 
aurrez dezakegu oporretan. 
Aipatu dugun azken puntuan 
sakontzeko, elkarrizketa egin 
diego furgoneta zale porroka-
tuak diren gure bi ikasleri. 

ZEBARRI: Noiztik datorki-
zue furgoneten zaletasuna?

K: Nire lehen furgoneta ero-
si nuenean, garrantzitsuena 
furgoneta bat izatea zen, oso 
gaztea nintzelako. Orain, ikus-
ten dugu furgoneta erosoagoa 
nahiago dugula.

A: Furgonetan bidaiatzearen 
zaletasuna umetatik datorkit. 
Beti joaten ginen kanpinetara 
eta oporrak familian pasatzen 
genituen kanpin desberdine-
tan. Horrela, leku asko ezagu-
tu genituen Espainian, Fran-
tzian, Italian... Nik orain gauza 
bera egiten dut nire umeekin. 

2. Noiz erosi zenuten zuen 
lehen furgoneta?

K: Gure lehen furgoneta orain 
dela 10 urte erosi genuen. Fur-
goneta hori bigarren eskukoa 
zen eta berarekin egon ginen 
3-4 urte. Apurtu zen eta aurrez-
tu eta gero bigarren furgoneta 
erosi genuen. Kasu honetan 
ere bigarren eskukoa. Fur-
goneta ez zegoen prestatuta 
eta egin ditugu armairuak eta 
ohea. Gure furgoneta Merce-
des Viano da. 

A: Gure kasuan orain dela 7 
urte autoa apurtu zitzaigun 
eta auto arrunta erosi ordez, 
erabaki genuen urte pare bat 
itxarotea aurrezteko. 2 urte au-
rrezten egon ondoren erabaki 
genuen prestatutako furgo-
neta erostea eta gure ametsa 
errealitate bihurtu zen. Gure 
kasuan Volkswagen California 
erosi genuen.

3. Zeintzuk dira abantailak 
eta desabantailak?

K: Abantaila nagusietako bat 
da askatasuna. Beste aban-
taila batzuk ere badaude: beti 
gaude naturan, txakurrarekin 
egon ahal gara, gure etxea 
bezalakoa da, ez daukagu or-
dutegirik, lasaia da, gure pla-
nak aldatu ahal ditugu nahi 
dugun mementoan, norma-
lean bakarrik gaude...

Guk gure txakurrarekin bidaia-
tzen dugu eta asko gustatzen 
zaigu askatasuna daukagu-
lako. Gainera, azken memen-
toan erabaki ahal dugu nora 
joan nahi dugun...

Desabantailak: gaur egun lege 
asko daude eta ez daude oso 
argi. Horretxegatik ezin dugu 
edozein lekutan lo egin. Azke-
nean, bilatu eta gero, beti aur-
kitzen dugu lo egiteko leku bat 
baina kontuz eduki behar du-
gu. Beste desabantaila bat da 
furgonetan lan egin behar de-
la; den guk egiten dugu, ohea, 
janaria...

A: Furgoneta hauek abantai-
lak dituzte. Gidatzeko eta apar-
katzeko auto bat bezalakoak 
dira, oporretan leku zoraga-
rriak aurkitzen dituzu, aurrez-
ten dituzu ostatua eta egune-
roko janariak, bizikletak era-
man ahal dituzu, gainera edari 
hotzak beti dituzu hozkailuan. 
Baina nire ustez garrantzitsue-
na da furgonetak ematen di-
zun askatasuna. Oporrak eta 
ibilaldiak inprobisatu ahal ditu-
zu eguraldiaren arabera, herri 
bat edo inguru bat gustatzen 
ez bazaizu beste leku batera 
joan zaitezke. 
Gure kasuan umeekin askotan 
agertzen dira ustekabeko ara-
zoak, adibidez gaixorik ipin-
tzen direnean... Horrelakoetan 
ez duzu hotelak edo hegaldiak 
ezeztatzeaz arduratu behar. 

4. Euskal Herria prestatuta 
dago furgonetekin ibiltze-
ko? Zeintzuk dira arazoak?

K: Frantzian kanping-kar asko 
daude eta horiek aparkatzeko 
lekuak dira. Batzuk dohainik 
dira eta beste batzuk diru gu-
txiren truke. Arazoa da legea 
ez dagoela argi. Leku batzue-
tan, landa-etxeetakoak eta 
kanpinetakoak kexatzen dira. 
Kanpinetakoek nahi dutena da 
hara joatea eta ordaintzea. 

A: Hemen ez dago arazorik 
baina Cantabrian eta Asturia-
sen bai. Eta beste leku batzue-
tan ere. Batzuetan delinkuen-
tetzat hartzen gaituzte. 
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Arazoetariko bat da legea ez 
dagoela argi eta horregatik 
batzuetan poliziek isunak jar-
tzen dituzte. Leku batzuetan 
ondo ikusita eta baimenduta 
dago eta beste batzuetan ez. 

Gainera, turismoa egiteko era 
hau oso hedatuta dago Euro-
pako herri gehienetan. Hemen 
oso atzeratuta gabiltza mate-
ria honetan, nahiz eta udal as-
ko aparkalekuak prestatzen ari 
diren turismo mota hau era-
kartzeko baina oraindik Eus-
kal Herria atzeratuta dago arlo 
honetan. 

Bidaiatzeko modu hau ezagu-
tzen ez dutenei nik gomenda-
tuko nieke, lotzen duen espe-
rientzia delako. 

5. Ze arazo dago lo egiteko 
orduan?

K: Gu oporretan labar batean 
egon ginen eta guardia zibilak 
ikusi genituen furgonetak be-
giratzen. Hori ikusita, alde egi-
tea erabaki genuen. Norma-
lean, ez dugu arazorik izaten.

A: Arauak daude eta leku ba-
tzuetan isunak jartzen dituzte. 

Guri behin isuna jarri ziguten 
Sepronako parke naturalean 
baina ez dugu ordaindu. 

6. Askotan entzuten da fur-
gonetak lapurtzen dituztela 
eta furgoneta barruko gau-
zak. Zuek ez zarete horren 
beldur?

K: Guk furgoneta barruan ez 
ditugu balore handiko gauzak 
uzten.

A: Ez, guk ez dugu inoiz arazo-
rik izan.

7. Zergatik esaten duzue 
delinkuentetzat hartzen 
zaituztela?

K: Jende asko zikina da eta 
dena uzten dute botata.

A: Jendeak pentsatzen du ez 
dugula gasturik egingo eta ho-
ri ez da egia. 

8. Merkea da furgoneta 
bat prestatzea edo hobe da 
prestatutako furgoneta bat 
erostea?

K: Garestia da homologatuta 
dagoelako eta denetarik dau-

kalako. Baina garestiak dira. 
Nik bilatuko nuke nola presta-
tu eta non prestatu nire furgo-
neta eta ondo egitea oso ga-
restia da. 

A: Dena prestatzen baduzu 
prezioa antzekoa izango da 
baina egindakoa edo pres-
tatua hobe da. Jende askok 
haiek egiten dute prestazioa 
eta poliki-poliki gauzak egiten 
doaz. 

9. Merkatuan furgoneta 
mota asko aurkitu ahal du-
gu. Zeintzuk dira hobere-
nak?

K: Beharrizanaren arabera. 

A: Ados nago, beharrizana-
ren arabera. Espazioa behar 
baduzu furgoneta handia eta 
menditik mugitzeko edo kan-
pinean egoteko furgoneta txi-
kia. Prestatutako furgoneta 
erostea inbertsio garrantzitsua 
da, baina kontuan izan behar 
dugu ibilgailu mota hau era-
bili ahal duzula bai egunero-
ko auto bezala, bai oporretan 
joateko. 

Autoikaskuntzako ikasleak
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BENETAKO ADISKIDETASUNA 

Behin batean oso lagunkoiak ziren bi neska. Sara 
eta Lucia deitzen ziren. Txikitatik elkar ezagutzen 
zuten, eta beti elkarrekin partekatzen zuten dena. 

Egun batean erosketak egitera joan ziren. Sarak ka-
miseta bat jarri zuen eta eskatu zion Luciari bere 
iritzia. Luciak esan zion ez zitzaiola gustatzen, eta beste kamiseta bat bi-
latuko zuela.Orduan, sara haserretu zen eta dendatik irten zen negarrez. 
Lucia oso triste geratu zen ez zuelako ezer ulertu.

  Sara etxera heldu zenean, amari kontatu zion zer gertatu zen. Amak 
esan zion Luciak arrazoia zeukala zintzoa izan zelako. 

 Biharamunean Sarak Luciari barkamena eskatu zion. Handik aurrera la-
gunak izan ziren benetako adiskidetasuna zintzotasunean oinarritzen 
delako.

JANE ETA ELEFANTEA

Behin batean, Janek elefanteak bilatu nahi    zituen.  
Orduan, bere maletak eta mapa hartu zituen eta 
hegazkinera igo zen. Hegazkina gorria eta za-
ratatsua zen.
Lehenik, oihanera iritsi zen, baina oihanean 
ezin zituen elefanteak ikusi.  Beste animaliak, 
berriz, ikusi ahal zituen; tukana, tigrea…

Gero, Jan ozeanora joan zen, eta han ere ezin 
izan zituen elefanteak ikusi. Arrainak, karra-
marroak ikusi ahal izaten zituen.

Azkenean, Janek Beste leku bat aurkitu zuen. Sabana zen! Sabanako 
belarra oso luzea zen, jirafak, lehoiak eta elefanteak ere ikusi ahal izan 
zituen.

HAURRENTZAKO 
IPUINTXOAK
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HIRU TXERRITXOAK

Behin batean baziren hiru txerritxoak. Haiek bere gurasoen etxea utzi 
eta etxe berriak egitea erabaki zuten. Lehenengo txerrikoak lastozko 
etxe bat egin zuen, bigarrenak zurezko etxe bat altxatu zuen eta hiruga-
rrenak harrizko etxe bat eraiki zuen.

Gau batean , otso gaiztoak lehenengo txerritxoa inguratu eta esan zion 
sartzen uzteko, bestela, etxea haize handia eginez lurrera botako zuela. 
Txerrikoak ezetz esan zuen, otsoak haizea eginez etxea birrindu eta az-
kenean jan egin zuen.

Jarraian, otsoak bigarren txerritxoaren etxea inguratu zuen eta berdin 
egin zuen. Txerritxoak ezetz esan zuenez gero, otsoak haize handia egin 
zuen , etxea birrindu eta txerritxoa jan zuen.

Ondoren , hirugarren txerritxoarren etxera joan zen, eta honi ere sar-
tzen uzteko esan zion , baina ez zela irteten ikustean, bere indar guztie-
kin putz egiten hasi zen, baina hala ere ezin izan zuen etxea birrindu.

Orduan, otsoa oso haserretuta, txerria jateko, tximiniatik  sartzea eraba-
ki zuen. Tximiniatik sartu zenean, txerritxoa konturatu zen eta eltze bat 
ur jarri zuen irakiten tximinia azpian. Otso gaiztoa bertan erori eta hil 
zen. Azkenik, txerritxoak otsoa jan zuen .
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HAURRA ETA KATUA

Behin batean, mutil batek katu berezi bat to-
patu zuen. Katu horrek indar bereziak zeuz-
kan, zeren eta gauzak bihurtzen zekien. 

Orduan, mutilak katuari bere jostailu zahar bat 
ortzadar bihurtzeko eskatu zion. Katuak horrela 
egin zuen, eta mutila poz-pozik jarri zen. Baina 
etorkizunean ondorioak izan zituen, katuak muti-
larekin bizi behar izan baitzuen.

Mutilari ez zitzaion hori inporta izan, katuak oso 
gustatzen zitzaizkiolako.

TXORITXOA

Behin batean,oihanean txori berezi bat bizi zen. Txoria zuhaitzez zuhaitz 
ibiltzen zen eta abestea oso gustatzen zitaion, alai bizi zen.

Kantatzen zuenenan, beste animalia batzuei entzutea gustatzen zi-
tzaien. Denak pozik bizi ziren, baina egun batean ume txi-

ki bat oihanera joan zenean, txori berezia topatu zuen 
eta kantatzen entzutean, liluratuta geratu zen, eta bere 

etxera eramateko hartu nahi zuen zuhaitzetik.

Etxera heldu eta gero, umeak txoria kaiolan sartu 
zuen, eta handik aurrera ez zuen inoiz gehiago 

abestu, horregatik, orain txoria oso triste bizi 
da.

Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kala-
bazan eta irten dadila Etxebarriko pla-

zan!!!
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Udarako menua

Lau  tomate Gatza

Piper berde bat Olioa

Pepino bat Ozpina

Tipula bat Ura

Baratxuri ale bat

Osagaiak

Lehenengo platera: GAZPATXOA

Nola egin:
Lehenik, ondo garbitu toma-
teak , piperra eta pepinoa. 
Gero, zuritu tomateak, pipe-
rra, pepinoa eta baratxuria, 
eta bota itzazu irabiagailua-
ren ontzira. Ondoren, gehi-
tu gatza, olioa eta ozpina. 
Segituan, irabiatu eta, beha-
rrezkoa bada, gehitu ur pixka 
bat. Bukatzeko, sartu hozkailuan.  Eta zerbitzatu fresko dagoenean.



Kilo bat txipiroi Edalontzi bat ardo zuri

Kilo bat tipula Edalontzi bat ur

Bi baratxuri Olioa

Bi piper berde Gatza

Osagaiak

Bigarren platera: TXIPIROIAK TIPULAREKIN

Nola egin:

Hasteko, zuritu tipulak eta piperrak, eta 
moztu juliana eran.  Gero, jarri lapiko bat 
sutan eta bota hara zorrotada bat olio. 
Bero dagoenean,  bota tipula, piperra, 
baratxuri zehetua eta gatz pixka bat eta 
utzi arin frijitzen 20 minutuz. Bitartean, 
garbitu txipiroiak eta gatza bota. Ondoren, gehitu txipiroiak tipula dugun lapikoan eta 
arin frijitu 10 minutuz. Segidan, gehitu ardo zuria eta, minutu bat pasa ondoren, bota 
edalontzi bat ur. Bukatzeko, utzi egosten 30 edo 40 minutuz.
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Kilo bat marrubi izoztu katilukada erdi jogurt

sei marrubi fresko koilarakada bat limoi zuku

hiru koilarakada ezti

Osagaiak

Postrea: MARRUBI ETA JOGURT IZOZKIA

Nola egin:
Hasteko, marrubi freskoak garbitu eta aparte utzi. Gero, bota irabiagailura yogurta, 
marrubi izoztuak, eztia eta limoi zukua, eta ondo irabiatu. Gero, nahasketa ontzi batean 
jarri eta izozkailuan sartu, eta hor utzi hiru edo lau orduz. Ondoren, atera ontzia izoz-
kailutik eta bi bola ipini kopa bakoitzean. Bukatzeko, zatitu marrubi freskoak eta bota 
bolen gainera.

On egin.



ETXEBARRIKO EUSKALTEGIAREN UDAKO ESKAINTZA
OFERTA DE CURSOS DE  VERANO DE EUSKERA 

*Etxebarritarrentzako prezioa / Precio para etxebarritarras

TRINKOAK / INTENSIVOS
BILBO edo ETXEBARRI

Maila guztiak / Todos los niveles
5 ordu egunean, hilabete batez / 5 horas al día durante un mes

Ordutegia / Horario 8:30 / 14:00
EKAINA	/	JUNIO														1-28										UZTAILA	/	JULIO	 	 1-31	
ABUZTUA	/	AGOSTO	 				1-31											**IRAILA	/	SETIEMBRE	 4-29

**Irailean 15:30 / 21:00 ere      **En setiembre también  15:30 / 21:00
105 €*

BARNETEGIAK / BARNETEGIS
Arantzazun (Gipuzkoa)

Sindika hotelean, pentsio osoan / pensión completa
B2 – HABE 2 / C1 – EGA – HABE 3

Bi aste / Dos semanas
UZTAILA	/	JULIO		 	 	 (3-15	/	17-29)	
ABUZTUA	/	AGOSTO	 	 					(uzt.31-12	/	14-26)

435 €*

AUTOIKASKUNTZA BOGA AUTOAPRENDIZAJE BILBON
3 hilabetez / durante 3 meses

On-line programa + 8 talde saio + 8 tutoretza (abuztuan eskolarik ez)
Programa on-line + 8 clases grupales + 8 tutorías (agosto sin clases)
Ordu aukera 9:30 – 13:00  eta  16:00 – 20:00 Opciones horarias

254 €*

BOGA SOILIK (SIN CLASES)
3 hilabetez / durante 3 meses

103 €*

C2 TRINKO BEREZIA
Astelehenetik ostegunera

Irailaren 4tik 28ra
17:50 – 21:00

103 €*

WWW.ETXEBARRIKOEUSKALTEGIA.COM
94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.net

WWW.ULIBARRI.EUS
94 416 24 72          bulegoa@ulibarri.eus


